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64. ÅRGANG NUMMER 56 DECEMBER 1986

2 x Trollefest
på Herlufsholm
Trolledag på Skolen den 14. januar 
skulle i år kunne byde på nogle inter
essante indslag fra eleverne. Planen 
er, at der skal opføres tre en-aktere 
med og af gymnasiets elever. De dra
matiske indslag vil være resultatet af 
en drama-konkurrence for Skolens 
gymnasieelever, som skolebladet Kon
takt sammen med gymnasiets dansk
lærere har udskrevet - i lighed med 
den novellekonkurrence Skolen havde 
sidste år i forbindelse med Skovklo
sters jubilæum. Ideen med konkurren
cen er at give eleverne mulighed for at 
skabe litterære produkter, enkeltvis el
ler i grupper.

Når dette blad udkommer har del
tagerne afleveret deres manuskripter. 
Gymnasiets dansklærere vil vælge tre 
af stykkerne til at blive opført ved 
Trollefesten. Her vil teaterchef-Sejr 
Andersen, Hvidovre Teater, fungere 
som finaledommer. Både det bedste 

manuskript og den bedste opførelse vil 
blive præmieret, og præmieoverræk
kelsen vil finde sted ved festen.

For Hovedskolens elever er der ud
skrevet en lyrikkkonkurrence over te
maet »Her bor vi - Herlufsholm 
1986«. Eleverne deltager klassevis, så
ledes at hver klasse afleverer en fælles 
digtsamling. Konkurrencens dommere 
er lyrikeren og forfatteren Jens Fink- 
Jensen (’76) og kirkeminister Mette 
Madsen, selv digter og tidligere dipel- 
moder. Præmier for den bedste digt
samling og det bedste enkelte digt vil 
blive overrakt ved Trollefesten.

Tre dage efter Trolledag lægger 
Herlufsholm Skole hus til en anden 
festlig Trolle-begivenhed, nemlig Her- 
lovianersamfundets kombinerede 
Trolle- og Rus-fest lørdag 17. januar.

Skolens køkken vil stå for en festlig 
middag, og senere bliver der dans - 
blandt andet til musik af band’et 

Same Procedure, hvis repertoire 
skulle kunne få de fleste ud på danse
gulvet. Der vil naturligvis også blive 
spillet op til lanciers.

Traditionen tro inviteres russerne, 
årgang ’86, med for et symbolsk beløb 
på kr. 19,86. Jubilarer fra årgangene 
06, 11, 16, 21, 26 og 36 deltager som 
Samfundets gæster. For øvrige med
lemmer er prisen 300 kroner, halv pris 
for ledsagere samt medlemmer fra de 
otte yngste årgange.

Festen starter kl. 19, og der bliver 
arrangeret bustransport fra Køben
havn med afgang kl. 17.30. Tidspunk
terne for hjem-transporten er endnu 
ikke fastlagt, men nærmere oplysnin
ger vil blive sendt ud efter tilmelding. 
Blandt andet af hensyn til bustran
sporten er det nødvendigt med tilmel
ding i god tid, senest 6. januar. Se 
nærmere i annoncen på bladets bag
side.
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To - nul 
til Sorø
Af Knud Aarup (’19)

I.
Med sine 64 år er bladet »Herloviane- 
ren« ved at nå ind i de voksnes rækker. 
Der er dog en fætter, »Soranerbladet«, 
som er nået helt ind i sin 71. årgang. 
Noget stof i de to blade skal nok vise 
sig at være af samme skuffe. »Sora
nerbladet« kan bringe referat af gamle 
elevers møde et sted i Australien, hvor 
man har dyrket mindet om de gamle 
dages stolte bedrifter, da man ban
kede »arvefjenderne Herlufsholm og 
Rungsted« i fodbold.

Hvis man tør mindes sin ungdoms 
nederlag, ville noget tilsvarende vel 
kunne tænkes som stof i »Herloviane- 
ren«.

Helt i særklasse er Soranerbladets 
sidste nummer (sept. 86) ved på om
slaget at bringe et helsides-portræt af 
en gammel Herlovianer samt på side 
3 en udmærket skildring af hans lev
ned. Med fuld ret nævnes ikke hans 
fortjenester på fodboldbanen, hans 
indsats i livet lå på helt andre områ
der. Manden er den nylig afdøde Luja 
Balslev, student fra Herlufsholm 
1919, adjunkt, senere lektor i Sorø fra 
1929 til sin afgang som pensionist.

Balslev kom ind på Herlufsholm i 4. 
kl., mens faderen endnu var præst i 
Kvislemark. Den første tilknytning til 
Sorø begyndte, da faderen blev sogne
præst dér som efterfølger af den 
kendte teolog dr. teol F.C. Krarup. 
Forbindelsen med Sorø kom til at vare 
livet ud og selvom han stadig holdt 
forbindelsen vedlige med sine herlo- 
vianerkammerater - de senere år mest 
pr. telefon -, er det rimeligt, at han i 
Sorø betragtes som »Én af vore«.

Mindeartiklen nævner både hans 
uhyre flid som lærer, hans historiske 
interesser og hans virke som bibliote
kar gennem 24 år ved akademiets bi
bliotek. Dette sidste job gav ham nu et 
særligt udbytte, hvad bladet ikke om
taler. Her fik han sin Bodil, der nu 
sidder ene tilbage i den skønne lejlig
hed på 1. sal over museet i Storgade 
9. Selv har jeg ved flere lejligheder øst 
af hans historiske viden, når han med 
stor omhu kritisk har gennemset ma
nuskripter inden deres udgivelse.

II
Der findes også et eksempel på, at en 
soraner blev i al fald en slags herlovia
ner. Måske er der flere.

For netop 200 år siden (september 
1786) gik der en stor transport af 
bøger og værdifulde manuskripter fra 
det Thottske palæ på Kongens Nytorv 
til den store bibliotheks- og kunstkam- 
merbygning mellem Tøjhuset og Pro
viantgården - det senere Kgl. Biblio
thek. Det var en testamentarisk gave 
fra den året før afdøde geheimekabi- 
netsminister - samt Sjællands største 
jorddrot - Otto Greve Thott.

Han var soraner og nåede blandt 
adskillige fornemme hverv også at 
blive forstander for Herlufsholm i en 
række år. Han var ejer af flere store 
gårde og blandt dem var Gavnø, hvis 
hovedbygning han lod ombygge. Des
uden besad han det nævnte Thottske 
palæ i København, som han gav dets 
nuværende udseende. Mest kendt er 
han nok som samler. Derom fortæller 
fhv. rigsbibliotekar Palle Birkelund i 
en spændende kronik i tidsskriftet 
»Skalk« (nr. 2/86) og den bør enhver 
herlovianer læse, hvis det ikke er sket 
allerede.

Her berettes om yderst sjældne bø
ger og manuskripter men også om den 
største malerisamling, som nogen pri
vatmand i Europa på den tid ejede. 1 
en kronik i »Kristeligt Dagblad« (6. 
september 1986) skriver Palle Birke
lund nærmere om det »Missale Slesvi- 
cense«, som er et af bogtrykkerkun
stens mesterværker fra årene før 1500. 
Også det var med i den thottske gave.

I sin ungdom rejste Otto Thott me
get rundt i Europa og i Paris fik han 
vel sin første forbindelse med Ludvig 
Holberg, som hjalp Thott til at 
komme i lag med visse biblioteker.

Da Otto Thott kom hjem, gik han i 
gang med at skabe sin første bogsam
ling, som imidlertid gik op i røg ved 
Københavns brand 1728. Han star
tede imidlertid straks på en frisk og 
nåede ved sin død i 1785 at eje 
200000 bind.

Som naturligt var, fik Holberg, 
Akademiets store velgører, sit grav
mæle i Sorø kirke. Ejendommeligt nok 
fik Otto Thott, forstanderen for Her
lufsholm, sit sidste hvilested i kapellet 
ved siden af. Ikke mange meter derfra 
men ude i plænen på kirkens nordside 
begravedes Luja Balslev, herloviane- 
ren, der foruden et livslangt virke ved 
akademiet skrev en meget påskønnet 
bog om kirken i Sorø.

Også på dette felt: 2-0 til Sorø.
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Æresmedlem af 
Herlovianersamfundet
Sven Tito Achen er død
Sven Tito Achen - »Aix« - blev 64 år. 
Han var student fra 1940. Gennem 
mange år var han bestyrelsesmedlem 
i Herlufsholm-Fonden, og i en gylden 
årrække redaktør af Herlovianeren. 
Netop som nummeret her skulle gå i 
trykken, kom meddelelsen om hans 
pludselige død af hjertestop i en taxa.

Da han gik i 3.g, havde jeg ham 
som præfekt - jeg gik i 4. mellem 
dengang - og det var et job, han ikke 
kunne lide. Men da det gav ham selv 
visse fordele og gav ham mulighed for 
at give sine »undergivne« langt større
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fordele, tog han det alligevel og be
stred det på den muntreste måde.

Han ville godt opretholde en vis ro 
og orden, så indblanding fra højere 
side blev undgået, men samtidig så 
han med blide og forstående øjne på 
sine undergivnes trang til at udfolde 
sig.

Og sådan levede han vel egentlig 
hele sit uhyre indholdsrige liv.

Jeg mødte ham en dag under den 
tyske besættelse, da det stod værst til 
i København med udgangsforbud og 
skyderi i gaderne. Vi var begge på 
cykel, men Achen havde en buket 
blomster i hånden. »Skulle der ske 
mig noget, vil jeg gerne dø i skønhed«, 
forklarede han.

Achen var forfatter, forlagsmand 
og redaktør, men først af alt efterle
vede han Oscar Wilde’s ord: »Happy 
the man who can live by his hobby«.

Hans hobby, hans altopslidende in
teresse var heraldik og alle tænkelige 
forgreninger af dette emne. Allerede i 
1958 var han så velbevandret i våben
skjolde, at han vandt 10.000 kroner i 
fjernsynets »Kvit eller dobbelt«. Det

Sven Tito Achen i 1979.

gjorde ham berømt i vide kredse - og 
endnu mere elsket i sine egne cirkler, 
for han brugte gevinsten - og det var 
mange penge dengang - til en stribe 
fester for sine venner.

Gyldendal, det svenske Bonnier, Po
litikens Forlag og Dagbladet Politiken 
nød godt af hans evner, flid og talent. 
Grimbergs Verdenshistorie, der blev 
et genialt vendepunkt for hele Politi
kens Hus, kan takke ham for sin dan
ske udgivelse i 16 bind - og efter det 
fulgte Danmarks Historie i 14 bind.

Herlufsholm kan takke ham for den 
smukke bog »Herlufsholm i 400 år - 
en række billeder«, som han udgav 
sammen med arkitekt Helge Finsen 
ved skolens 400 års jubilæum i 1965 - 
vi kan også takke ham for rækkevis af 
taler, der sprudlede af intellekt og vid 
- både på skolen og i Herlovianersam
fundet.

Nylig udsendte han bogen »Symbo
ler omkring os« - den ligger på bordet 
foran mig med en hyggelig og venlig 
dedikation - og aller nyligst påtog han 
sig at redigere Politikens »Sproghjør
net« efter Fregne Levy. Bladets læsere 
var netop begyndt at glæde sig over de 
fornøjeligt-kyndige småartikler med 
signaturen »sta« - og både redaktion 
og abonnenter havde regnet med, at 
sådan skulle det fortsætte gennem ad
skillige år.

Nu er han død, denne store, flotte 
mand, der spredte varme, venlighed 
og fornøjelse omkring sig - og samtidig 
bestandig æggede alle os andre til lidt 
klarere tænkning og tale.

Vi gjorde ham til æresmedlem - 
Hendes Majestæt gjorde ham til Rid
der - begge dele udtryk for helt usæd
vanlig agtelse.

Alle, der kendte Achen, vil savne 
ham dybt.

Kaj Dorph-Petersen (’43)
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Fyrre år i 
skolens køkken
Det seneste nummer af Herlufsholms 
skoleblad, Kontakt, bringer et læn
gere interview med en af skolens mest 
uundværlige personer i de sidste 40 
år - nemlig hende, der har sørget for 
mad på bordet hver dag for hundre
devis af diple. Nedenstående er et 
uddrag af artiklen skrevet af lektor 
Mads Nielsen:

Økonoma Elisabeth Jensen - på Her
lufsholm en institution kaldet Frøken 
Jensen - er blevet afløst efter 40 flit
tige år sammen med sin højrehånd 
gennem lige så lang tid, Frøken Hjort
næs. De to er gået på pension fra dette 
skoleårs begyndelse og kan nu se frem 
til et velfortjent otium i det nye »Røde 
Hus«, som netop er ved at være fær
digbygget. Ingen festblus og personrø
gelse i den anledning - det ville 
stemme dårligt med de to’s markante 
holdning af beskedenhed og saglighed.

Derimod har Frøken Jensen invite
ret Kontakt inden for i privaten til en 
sludder om gamle dage og om det 
Herlufsholm, som hun hidtil mere i 
gerning end i ord har vist sin trofaste 
loyalitet.

- Jeg reagerede noget tøvende på 
stillingsopslaget i sin tid, fortæller Frø
ken Jensen. Og efter at have set de 
meget gammeldags køkkenfaciliteter, 
var jeg mest til sinds at tage direkte 
tilbage til min stilling på Svendborg 
Sygehus. Daværende rektor Friis- 
Hansen forhørte mig på sin typiske 
lidt barske facon: Nå, hvad synes De 
så om det? - og jeg svarede ligeså 
direkte: Det er det mest rædselsfulde 
sted jeg har set. Magen til tror jeg 
ikke findes i hele kongeriget! - Jamen, 
det kan vi bygge om og modernisere, 
svarede han. Og derved blev det. Om
bygningen var imidlertid ikke færdig 
før til efterårsferien, og således star
tede jeg med tre måneder i et helt 
forældet, snavset og nedslidt anlæg - 
og med usle tre små huskesedler fra 
min fraflytttede forgænger som eneste 
introduktion.

Vores samtale har taget sit ud

gangspunkt i et gammelt foto fra ar
kiverne, og Frøken Jensen viser med 
glæde to af de mægtige kobbergryder 
fra billedet frem. I dag pynter de i 
hendes statelige stuer i Skovrider
boligen - til låns ganske vist. Og på 
væggen hænger »rosingryden«, ligele
des i kobber.

- Det var målet for den mængde 
rosiner, man kunne nøjes med i kær
nemælkssuppen dengang, forklarer 
Frøken Jensen. Jeg havde til hjælp i 
køkkenet 4 unge piger, en køkkenkarl 
og en kokkepige - og fra november 
heldigvis min uundværlige støtte gen
nem alle årene, Frøken Hjortnæs. 
Sammen skulle vi klare madlavningen 
til datidens 140 disciple. Og masser af 
ting var jo langt mere arbejdskræ
vende og besværlige. Først og frem
mest var der rationeringen i efter
krigsårene - med mærker, der altid 
kom for få af! Alle grøntsager fik vi 
direkte fra skolens gartneri, i sæsonen 
tit mere end vi kunne anvende. Des
uden frisk mælk direkte fra avlsgår
dens stalde, og fire halve grise hver 
måned. Det moderniserede køkken 
havde et stort fritstående brændekom
fur, og køkkenkarlen smed de meget 
store mængder brænde ind ad et vin
due. Så der var brug for streng husor
den for at holde hygiejnen i respekt. 
Ikke mindst Frøken Hjortnæs har vå
get nidkært over mange unge pigers 
renlighed.

I dag er arbejdskraften udeluk
kende damer fra byen, så både pige
værelser og tjeneruniformer fra spise-

Frøken Jensen og Frøken Hjortnæs 
uden for deres gamle arbejdsplads.

salen er blevet overflødige. Men en af 
damerne, der arbejder i køkkenet i 
dag, startede faktisk med at bo og 
arbejde på skolen som »ung pige«.

- Kan man forny traditionerne på 
Deres område?

- Trollemorgens kaffebord i festsa
len for gamle elever og forældre, er vel 
et eksempel herpå. Men vi forsøgte 
gennem et par år med en mandelga
ve-skik den sidste søndag før julefe
rien. En ris å l’mande med mandel i 
gav en stor lagkage til finderne. Men 
det private initiativ var for stærkt kan 
man sige. Nogle kvikke hoveder fandt 
på at medbringe ekstra mandler! Og 
så døde det tilløb til en ny tradition. 
Efter min mening var det en skam at 
Fugleskydningens chokolademarch 
blev afskaffet. Jeg husker endnu de 
seks damer fra køkkenet i procession 
fra Klostergården, efter hornmusikken 
naturligvis. I stiveste puds, sorte kjoler 
og hvide kapper med Gøjefarverne. 
Med chokoladeterrinerne højt hæ
vede! Vi snød forresten med terri
nerne, de var faktisk tomme, men flot 
så det ud. Og vi snød ikke for march
takten. Karl Taffeldækker stod altid i 
livré i porten for at overvåge starten. 
Han nikkede med hovedet og sagde 
på klingende sjællandsk: »Sku’ vi så se 
om vi ku’ kom’ i takt!

- Oplever De en modsætning mel
lem på den ene side bordbøn og på 
den anden et noget forjaget spise- 
tempo og den let flabede herlovianer- 
jargon om mad: Solje og siær (cykel/ 
sololie og sålelæder, d.v.s. smør og 
kød). Siger disse ting noget reelt om 
elevernes holdninger?

- Bordbøn kan desværre nok ikke 
undgå at få noget vanepræget og for
slidt over sig, det samme sker jo også 
somme tider med madplanen.

Af herlovianerord har jeg kun et 
bestemt på min sorte liste: Det er 
ordet gæve. Det har jeg aldrig tolere
ret, ikke fordi mange diple selv lægger 
så meget i det oprindelige »gang
tæve«, men fordi personalet selvfølge
lig føler det enormt stødende og dis
kriminerende. Derfor er det uværdigt, 
også for den, der anvender det.

I øvrigt vil jeg gerne fremhæve, at 
der de sidste år - måske med pigernes 
indtog - har udviklet sig en langt be
hageligere tone ved bordene, mindre 
af den friske barskhed, som var almin
delig tidligere.
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De første »dagskole-piger« er begyndt på Herlufsholm. Vejen er snart j 
banet for yderligere ligestilling. Her byder rektor P. Kierkegaard^ 

pigerne velkomne f

Drenge-mono
står for fald
Piger på kostafdeling 
Herlufsholm?

i Sorø og

Herlufsholm, der i går tog 
det for en 400-årig drenge
skole opsigtvækkende 
skridt, at tage piger ind 
som dagelever, overvejer 
at gå endnu videre.

Først og fremmest af hensyn J 
til udenlandsk-danske overveje^F 
skolen at udvide sin kostaf d^/- 
ling, så også piger kan kom^ ^ 
til at bo ved skolen. Jf ,

VH;*’

Værd at oven r b, .

Rektor P. Kierkeg^ 
til AKTUELT: — 
pigerne også skal 
på kostafdelingen,^^ 
med for mig. Det k^^ 
tænkes, at skolen om 
foretager udvidelser, 

«► 4, ^ foil,

der
dette muligt. I forvejen har v^ 
et stort byggeprogram, som vi 
begynder at realisere til efter
året, og i forlængelse af det vil 
det være rimeligt at overveje en 
udvidelse af kostafdelingen.

Mens rektoren for Danmarks 
største private kostskole således 
er indstillet på de principper om 
blandede skoler, som nu også i 
de senere år har bredt sig til 
kostskolerne, er rektoren for 
Danmarks kendteste statsskole, 
rektor Arne Østergaard, endnu 
tilhænger af en favorisering af 

I drengene. Sorø Akademi ind
førte for 60 år siden, at piger fra 
hjemmene i Sorø og omegn 
kunne få lov at gå i gymnasie
klasserne, men har ikke siden 
taget noget skridt for at give 
pigerne adgang på lige fod med 

, drengene.

er
tage d^^^ 
synes i 
holde på tra< 
vil også opstå er^^^ 
tiske vanskeligheder^^

Disse synes imidlertid 
til at løse. I hvert fald m^^^ 
direktøren for gymnasieskole^ 
ne, Sigurd Højby, at problemer
ne er til at klare.

Han siger til AKTUELT: 
— Det er ingen fremmed tanke 
for mig at få Sorø Akademi til 
en skolb, hvor piger har adgang 
i samme omfang som drenge. 
Det vil også være praktisk mu
ligt at dele de nye alumniater 
på en sådan måde, at piger kan 
komme på kostafdelingen.

Malm,



Birgitte Gøje - ville have sagt ja

■ØROAGS-LÆSNING

Revolution 
på slottet

-Nogle af de gamle traditioner bliv 
nok vandet ud, men jeg tror, at ( 
ny ordning vil vise sig at vær 
gode. - Måske vil det også 
sundt for drengene at omgås p; 
dagligt.

Rektor P. Kierkegaai

SLOTTET Herlufsholm har overgivet sig.
Den sidste rene kostskole, vi havde tilbage i landet. Det sidste rene drengegymnasium, vi rådede 

over, har kapituleret i kampen mod nutidens krav. Slottet faldt uden kamp. Frivilligt opgav man de 
sidste rester af en eksklusiv 400-årig tradition.

Nu går der piger på Herlufsholm. Og hvad der næsten er værre: der går også drenge i gymnasiet, som 
bor hjemme og altså bruger de ærværdige bygninger som et ganske almindeligt gymnasium.

I 400 år har dette at være herlo- 
vianer været noget helt for sig selv. 
Og der skal nok sidde adskillige af 
de gamle drenge fra slottet i skoven 
rundt om i verden og græmme sig. 
For nu er det uigenkaldelig slut med 
noget af det, som gjorde Herlufs
holm til et helt specielt sted, og her- 
lovianere til noget ganske særligt.

Et tilbud
Rektor Poul Kierkegaard, som har 

ført revolutionen igennem, mener 
dog nok, at der er flere, som forstår, 
at udviklingen gik i den retning. Før 
eller senere ville kravet om, at Her
lufsholm skulle optage dagelever og 
endda piger, komme udefra. Det var 
bedre, mente rektor, om det kom 
som et tilbud fra skolen.

Gymnasiesituationen er presset 
næsten over alt i landet. Også på 
Næstved-egnen. Næstved Gymna
sium havde svært ved at klare til
gangen. Samtidig dalede elevtallet 
på Herlufsholm? Tilgangen fra gym- 
nasieløse egne af landet er standset

Pigerne: Vi skal nok få skabt kontakt
TTDE på de grønne plæner driver grup- 

per af elever rundt. Det er middags
pause. Kosteleverne spiser varm mad i 
spisesalen. Dageleverne har fået et fore
løbigt lokale til deres medbragte mad
pakke. Nu går de og sludrer og venter 
på næste time. De 15 piger og de 14 dren
ge ude fra holder sig endnu for sig selv. 
Selv om de falder godt ind i omgivelser
ne. Det er frivilligt, om dageleverne vil 
gå i skoleuniform, men alle har valgt at 
gøre det for lettere at blive accepteret. 
Pigernes uniform er komponeret over 
drengenes med enkelte feminine tilføjel
ser. De har en lysegrå, lægget terylene- 
nederdel, og til vinterbrug en mørkegrå 
af flannel i samme facon. En lyseblå 
skjortebluse som drengenes og dertil et 
blåt cardigansæt som ekstra indrømmelse 
til den kvindelige forfængelighed. Og så 
naturligvis blazeren med skjoldet på bry
stet. Alt i Birgitte Gøjes blå og grå far-

I -Da vi hørte om det I vi allesammen im- Men nu, 
har set pigerne, er det: første gang, imod. Men ” 

er

De små blå-grå drenge fra 6. og 7. 
klasse sværmer om dem, kommer med 
smarte bemærkninger og gør opmærk
som på. at der hører sorte snøresko til 
uniformen. Ikke blå pigesko med remme.

De kalder os snobber
»»^Det er ikke alt for let at være de før- 
f piger i denne 400-årige mandsver- 

kn. Hvorfor valgte disse piger at spge 

' — Det var nærmere end til Næstved, 
svarer Marianne, Marian og Nanna. Alle 
pigerne kommer fra Lille Næstved Sko
le. Det var også nærmere for Lisbet. Hun 
bor på skolen, jor hendes far underviser 

efter de senere års store gymnasie- 
byggeri. Antallet af udlandsdanskere 
holdt ikke mål, og resultatet var sta
dig færre elever i 1. g.

»Hvad skal vi med tøser«
Modstand af betydning har der 

ikke været, siger rektor. I direkto
ratet og på Næstved-egnen blev til
budet nærmest mødt med jubel. 
Drengene på skolen grundede en del 
over sagen, ‘før de tog stilling. De 
store syntes, det kunne være en gan
ske god fornyelse med piger i klas
sen. De små drenge var mindre tole
rante: »Hvad skal vi med tøser her?«

— Jeg tror ikke, det bliver svært 
for pigerne at falde til, siger rektor 
Kierkegaard. Måske bliver det vær
re for de drenge, som kommer som 
dagelever. Vi tilbyder dem a1 delta
ge i alle de fritidsaktiviteter, som 
finder sted her på skolen, men det 
egentlige kammeratskab mellem 
kosteleverne, som udfolder sig om 
eftermiddagen og om aftenen, kan de 
ikke drages med ind i~De~kan heller 

Michael, James, Frederik og Venzel: Forst var vi imod, men nu .

her. Alle fire er enige om, at den første 
uge har været sjov og spændende, og at 
modtagelsen har været god. I hvert fald 
blandt de store drenge. De små driller 
og rækker tunge. Kontakt med drengene 
i klassen er der ikke meget af endnu, 
men det skal nok komme, tror pigerne. 
Man skal blot lige lære hinanden at ken
de først.

De har fået tilbudet om at deltage i 
skolens fritidsvirksomhed og er enige om, 

ikke få det gode forhold til lærerfa
milierne, som kosteleverne har.

Birgitte Gøje havde sagt ja
— Ender Herlufsholm som blan

det kostskole?
— Det er straks et helt andet 

spørgsmål. Vi er ikke fremmede over 
for tanken, men vi vil vente nogle 
år, før vi tager stilling til det. Her
lufsholm blev jo oprettet af Birgitte 
Gøje som en kopi af de små tyske 
fyrsteskoler. Dengang var det natur
ligt, at den kun var beregnet for 
drenge, men hvis Birgitte Gøje hav
de levet i dag, er jeg sikker på, at 
hun ville være gået ind for en blan
det skole.

— På Herlufsholm hæger man jo 
om traditionerne. Går de tabt nu, 
eller vinder man noget ved nyord
ningen.

— Nogle af de gamle traditioner 
bliver nok vandet ud, men jeg tror, 
at den ny ordning vil vise sig at 
være et gode. Den vil udbygge den 
kontakt med omegnen, som vi har 
bygget op gennem de sidste årtier. 
Måske vil det også være sundt for 
drengene at omgås piger til daglig.

at det vil de benytte sig af. De har også 
fået lov til efter anmodning at besøge 
drengene på deres værelser to aftener om 
ugen, og det kan vel hænde, de også 
kommer til at benytte sig af det.

Måske bliver optagelsen på Herlufs
holm mere mærkbar uden for skolen, på 
vejen hjem i den grå-blå uniform. 
— Man lægger mere mærke til os. siger 
pigerne, og der skal nok være nogen, som 
kalder os snobber.
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— Har pigerne forandret meget i den daglige tilværelse?
— Forholdet i klassen mellem lærere 

og elever er måske blevet lidt stivere, 
mener drengene. Men foreløbig kender 
vi jo ikke hinanden så godt. Man holder- 
sig for sig selv, men det skal nok blive 
bedre med tiden.

— Der er en »»» ”

P'9er Og j. 
dre^9e udefra

—-—i war W lliu__  Lisbet, Mirianne og Marian: Vi føler os hjemme

nerlovianer skal være, siger Frederik. Flegmatisk, nonchalant, brandfræk og 
meget interessant. Det skal pigerne nok 
få lavet om på, og det er vist godt.

— Hvad med en pigekostskole?
— Det kunne man da nemt lave, me

ner drengene. Det ville være en god idé. 
selv om det ville være sværere at holde orden.

Piger er også mennesker
— I hvert fald, siger Michael, kan det 

være, at vi kommer til at se på piger 
pa en anden måde nn, da vi omgås dem 
til hverdag. Før har man vel nærmest 
betragtet dem som objekter, når man 
traf dem ved fester og baller. Nu kan 
man se på dem som mennesker og kammerater.

— Herlovianere har altid følt sig som I 
noget for sig selv. Er det forbi nu?

— Der har været nogle fæle kampe 
med gymnasiasterne fra Næstved for är 
tilbage. De kaldte os snobber, og vi kald
te dem pøbel. Men nu, da vi har lært 
hinanden at kende ved sportsstævner og 
den slags, er det helt forbi. Vi føler os 
ikke bedre end de andre.

— Men de nye, dageleverne, som nu er kommet, er de i jeres øjne rigtige her
lovianere?

— Arej, absolut nej. Det kan de aldrig blive. Der hører meget mere til at blive 
en rigtig herlovianer end bare at gå i 
skole her. Der er så mange ting, kamme
ratskabet i fritiden, den særlige jargon. 
Det kan de aldrig komme med i. Og 
i hvert fald: drengene ude fra skal passe 
meget på, at de ikke optræder for stor
snudet, for så får de det ikke godt her. ■

Bodil Bruun
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Farvel til 
fæppene
Af Paul Ammentorp ’42 
og Henning Schack ’52

Lige siden fyrrerne har der lydt en for 
forbipasserende besynderlig lyd i 
Charlottenlund skov.

Fæppe blev plantet med snilde og 
kraft i den mosede bund. Herlovianere 
havde videreført en tradition fra sko
len under kyndig ledelse af Fik-Fak 
Fraktion ’29 - hermed tænkes især på 
Schamburg-Møller og Bruun Hansen, 
også kaldet sandstrygeren, som grund
lagde Kristi Himmelfartstraditionen i 
1948.

Protektor var i mange år lektor 
Steffensen (Stef), sikkert ukendt af 
mange unger, og senere lektor Borelli 
Møller (Svup).

Der var ritualer at overholde - en 
nu-ska’-vi-ud-og-lege stemning, iblan
det en til lejligheden indført praktisk 
disciplin eller rettere indordningsfor
nemmelse.

Tiderne gik, og jeg som var startet 
som »unge«, blev udnævnt til sandstry-

BRIDGE BRIDGE

Herlufsholm Skole indbyder til 

PARTURNERING 
søndag d. 22.3. 1987 kl. 10.30 i 

FESTSALEN
Mød de gamle - mød de unge 

Skolen er vært ved middagsbordet kl. 12.00

Tilmelding til Jens Krogh-Madsen, Herlufsholm Allé 2 
Tlf. 03 72 61 18 (bedst om aftenen) senest 10.3. 1987.

BRIDGE BRIDGE

Thyge Hansen (’57) i et drabeligt forsøg.

ger i 68, og sammen med Schamburg 
førtes traditionen videre med stor til
slutning i alle aldersgrupper.

Soraneren, som i mange år var re
præsenteret af Boserup (altså hvert 
andet år, idet han ellers optrådte som 
Herlovianer), mødte mere talrigt op - 
især unge kæmper. Sidstnævnte kla
rede sig bedre - væsentligt på grund af 
et tohåndsgreb og ved at svæve i luf
ten inden den formidable plantning 
fandt sted. Vi har længe indtrængende 
anmodet Soranerne om at ændre deres 
benævnelse af spillet. Det har resulte
ret i at navnet »Batøk« kun benyttes 
uden for baneledelsens hørevidde.

Siden Herlovianerne indførte spillet 
- med særlig tilladelse fra Høvdingen 
i en fjern landsby i Kaukasus - siges 
det, at Boserup på grund af særlige 
omstændigheder og næsten egen vilje 
forlod Herlufsholm og blev optaget på 
Sorø Akademi, hvor han indførte spil
let uden at nedværdige sig til brugen 
af begge hænder - og dog.

Det skal kort nævnes, at Herlovia
nere aldrig har nedladt sig til at an
vende denne teknik - endsige udtrykt 
nogen form for begejstring derfor. Det 
er nok derfor, et Soraner-navn er ble
vet indgraveret i Pokalen igennem de 
sidste 10-12 år.

Efterhånden er den trofaste skare 
omkring baneledelsen (Chess ’52 og 
PA ’42) skrumpet ind. De ældste, 
Kruse ’22 og K.Stage ’20, møder op 
hvert år og hylder den gode tradition 
- men rend mig i traditionerne, enhver 
leg må ophøre, mens den er god!

Efter aftale med vor æresmedlem 
E. Schamburg-Møller trækker banele
delsen sig ærværdig tilbage i håb om 
at Soranerne vil overtage hvervet - og 
starte en ny æra.

Fæppenes lyd forstummer, vi vil 
tænke tilbage på mange gode Kristi 
Himmelfartsdage og dyster med alt 
der fulgte efter, også de tunge hove
der dagen derpå.

Ifald nogen har lyst til at se hvem 
der blev mester i f.eks. ’70, så vil 
protokollen åbenbare dette.

Vi bøjer vore ydmyge hoveder mod 
Jægersborg overskider, mod Cleo, 
mod Børge dørvogter, Preben Belle
vue og ikke mindst bøgeskoven - og de 
der fulgte os hjem. For deres respekt 
og overbærenhed over for Fik-Fak 
Kæmperne.
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Kom i Folketinget med Samfundet
Onsdag 11. februar 1987 får Herlo- 
vianersamfundets medlemmer mulig
hed for et kig om bag kulisserne på 
Christiansborg. Samfundet inviterer 
den dag til et fællesarrangement, med 
start kl. 17.00 i Folketinget. Folke
tingsmedlem Bernt Johan Collet (’60) 
vil vise rundt på sin arbejdsplads og 

har også arrangeret en »politisk spør
getid«. Kl. 18.30 bliver der fælles mid
dag i Snapsetinget, hvorefter selska
bet kan fortsætte sammenkomsten på 
et nærliggende udskænkningssted.

Interesserede medlemmer anbefales 
at melde sig hurtigt, da det har været 

nødvendigt at sætte en grænse på 
maksimalt 40 deltagere. Tilmelding 
skal ske til advokat Jan Trier, Niels 
Hemmingsensgade 9, 1153 Køben
havn K, tlf. 01 12 07 52. Prisen for 
middagen afregnes i Snapsetinget på 
dagen.
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Legat til 
studierejser
Herlovianersamfundet administrerer 
en række studielegater, der alene kan 
søges af gammel-herlovianere. Selv 
om det årlige beløb, der er til rådig
hed til uddeling, i de sidste par år er 
blevet suppleret smukt op af Herbert 
Rouenvilles legat, må legatudvalget 
hvert år konstatere, at de til rådighed 
værende midler ikke tilnærmelsesvis 
dækker behovet.

En konsekvens af denne situation 
har været, at legatudvalget med be
klagelse har måttet afvise ellers træn

gende legatansøgere, der har søgt 
penge til studier i udlandet. Dette er 
sket for at forbeholde de knappe mid
ler til studier i Danmark, hvor de 
trods alt »rækker« lidt længere, end 
hvis de blev brugt til »dyre« udlands
studieophold.

Forstanderen har imidlertid gjort 
opmærksom på en hidtil ofte overset 
mulighed for dimittender fra Herlufs
holm til at opnå støtte til videreuddan
nelse i udlandet, nemlig Nic. H. 
Knudtzons Rejsestipendielegat.

Legatet er stiftet i 1914 og råder i 
dag over ganske pæne beløb. Det be
styres af forstanderen, der efter ind
stilling fra rektor Gert Olsen kan ud
dele stipendier til gammel-herlovia
nere, der opfylder minimum neden
nævnte kriterier.

1. Ansøgeren skal være student fra 
Herlufsholm og ikke over 35 år.

2. Ansøgeren skal have embedsek
samen fra enten Københavns 
Universitet eller Polyteknisk Læ
reanstalt.

3. Stipendiet skal benyttes til vide
reuddannelse i udlandet og der 
skal indgives en beretning om op
holdets forløb.

Ansøgningen skal stiles til Herlufs
holm godskontor.

Personalia
1903
Ernst greve Moltke er den 9. sep
tember 1986 afgået ved døden,

100 år. Moltke blev cand.jur. i 
1910. 1 nogle år virkede han som 
fuldmægtig ved Sjællands stiftamt,

inden han blev ansat i Handelsmi
nisteriet, hvor han avancerede til 
kontorchef. I 1934 afbrød han kar
rieren i ministeriet for at blive spa
rekasse-inspektør. Moltke var også 
medlem af Handelsskolerådet, sek
retær i Overbevillingsnævnet, for
mand for udvalget angående lån til 
sejlskibe, direktør for handelssko
le-undervisningen, medlem af revi
sorkommissionen og af bestyrelsen 
for de statsunderstøttede handels
skolers pensionskasse samt for
mand for mæglerkommissionen. 
Blandt hans mange andre hverv 
kan nævnes, at han i en periode var 
formand for bestyrelsen for Diako
nissestiftelsen, medlem af repræ
sentantskabet for det københavn
ske kirkefond, formand for greve 
Joachim Moltkes hjem for Studen
ter samt ikke mindst forstander for 
Herlufsholm
skole og gods. Hertil kan nævnes, 
at Moltke også udgav »Sparekasse
loven af 1937 med Bemærkninger« 
samt »Joachim Moltke, en kristi 
Stridsmand«.

Maleren Kurt Johnsen, LI. Utterslev, tegnede dette portræt af Ernst 
greve Moltke dagen før hans 100 års fødselsdag i oktober 1985.

1925
Oberst, kammerherre Niels Erik 
Leschley er afgået ved døden, 76 
år. Leschleys militære karriere 
førte ham vidt omkring. Han sad i 
Krigsministeriet, som det hed den
gang, de første år under besættel
sen. Leschley kom til Sverige, hvor 
han blev operationschef ved Den 
Danske Brigade, og efter befrielsen 
kom han for diplomatiet til Stock
holm, London og Washington. Han 
blev oberst kun 45 år gammel og 
havde poster som chef for garder

husar-regimentet, Hærens Officer
skole og Bornholms Værn. I 1970 
blev Leschley chef for dronningens 
adjudantskab, hvorfra han tog sin 
afsked to år senere. Leschley var 
en kendt rytter, der ikke blot del
tog i ridesports-organisationerne, 
men som selv opnåede Danmarks
mesterskaber i såvel military som i 
ridebanespringning. Han var tillige 
medlem af voldgiften på Klampen- 
borg Galopbane.

1929
Talepædagog Gunnar Forchham
mer, der den 7. november 1985 
fyldte 75 år, er afgået ved døden 
den 18. august 1986. Gunnar 
Forchhammer var søn af kammer
sanger Ejnar Forchhammer (1887) 
og derved barnebarn af vor gamle 
rektor Johannes Georg Forchham
mer. Gunnar Forchhammer fulgte 
delvis familiemønsteret for så vidt 
angik talepædagogikken, som han - 
især med hensyn til afasien - prak
tiserede på flere københavnske ho
spitaler. Allerede i gymnasietiden 
lagdes kimen til hans store inter
esse for kunst- og kulturhistorie, 
som sammen med den arv fra mu
sikkens verden, som han tog med 
sig fra sit barndomshjem, gav ham 
en rigt facetteret horisont, som 
mange mennesker gennem årene 
har været taknemmelige for at 
have nydt godt af.

1934
Dirigent John Frandsen (IV ’34) 
har i Tivolis Koncertsal modtaget 
Lumbye-prisen på 10.000 kroner 
»for at virke i Lumbyes ånd«.
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1937
Overdyrlæge Uffe Biering-Søren- 
sen er for godt samarbejde og for 
sin åbenhed og velvilje over for 
dyrebeskyttelses-tanken hædret 
med Foreningen til Dyrenes Be
skyttelse i Danmarks hædersme
dalje i sølv. Hædersmedaljen er 
givet ved Foreningens 110 års fød
selsdag.

1939
Underdirektør, cand.jur. Niels Pe
ter Arnstedt er den l. september 
1986 afgået ved døden.

Gennem hele sit livsløb var 
Niels Arnstedt dybt engageret i en 
række af de virksomheder, der hø
rer til FLS-gruppen, og gennem sit 
medlemskab af bestyrelserne for 
de centrale selskaber, Potagua, 
F.L. Schmidt & Co., FLS Over
seas og Aalborg Portland, tog han 
ivrigt del i koncernens ledelse og 
fulgte med interesse udviklingen 
inden for de enkelte selskaber, og 
navnligt Aalborg Portland og alle 
virksomhederne inden for beton
sektoren var næsten dagligt i hans 
tanker. Det var da også inden for 
dette område, han gennem ca. 20 
år havde sit daglige virke i 
FLS-gruppen, idet han efter sin 
juridiske embedseksamen og nogle 
år som medarbejder på hrs. Bech- 
Bruuns kontor i 1958 blev ansat i 
Dansk Cement Central. I de føl
gende næsten 20 år varetog han 
som leder cementfabrikkernes 
markedsføring - en opgave, han 
først gav fra sig et par år efter, at 
administration og salgsledelse i 
1976 var blevet flyttet til Aalborg. 
Sideløbende med sit daglige ar
bejde var Niels Arnstedt gennem 
mere end 30 år et meget aktivt 
medlem af Aalborg Portlands be
styrelse, og så sent som 8 dage før 
sin død deltog han i det bestyrel
sesmøde, hvor man tog princip
beslutning om at etablere en over
skudsdelings-ordning - en sag, som 
han med varme og entusiasme 
havde arbejdet for gennem det sid
ste års tid. Niels Arnstedt var også 
en kendt skikkelse i dansk skov
brug, hvor han med udgangspunkt 
i driften, også af Humleore skov, 
både direkte og på organisations
basis tog aktivt del i dansk træin
dustri og skovbrug, bl.a. inden for 
spånplade-industrien og central
savværket i Næstved. Niels Arn
stedt havde en dyb kærlighed til 
den nordiske natur, hvor han med 
meget hensyn og respekt for plan
ter og dyr ofte færdedes som jæger 
og fisker.

1940
Direktør for Staden Københavns 

almindelige Øvrighedsforretninger, 
cand.jur. Poul Adam Tvede, 
kunne den 1. september 1986 fejre 
40 års jubilæum i kommunens tje
neste.

Grubelæge i Kiruna, Harold Sihm 
Jørgensen, forsvarede den 14. ok
tober 1986 på Umeå Universitet 

sin disputats om »Medical and hy- 
genic health problems in an iron 
ore mine with special reference to 
respiratory illness«.

Doktorgraden erhvervedes med 
stor anerkendelse, og er baseret på 
mange års virke som industri
overlæge ved LKAB i Kiruna. Qua 
den svenske tjenestemands-strejke 
forhindredes en repræsentant af år
gang ’40 i at overvære forhandlin
gerne - men repræsentanten nåede 
frem til dommerkomiteens vote
ring og den efterfølgende festivitas.

Læge Anders Faart oft har forladt 
sin stilling gennem 16 år som syge
huslæge ved Nykøbing Sj. sygehus 
for at gå på pension.

1941
Professor, dr.med. Torben Wittrup 
Iversen har søgt og modtaget sin 
afsked med pension.

1942
Harvard-professoren Alan M. Der
showitz, der var forsvarer for 
Claus von Bülow (IV ’42) i anden 
omgang af retssagen mod ham for 
hustrudrab, har skrevet en bog om 
sagen: »Reversal of Fortune. Inside 
the von Bülow Case« (Random 
House, New York). Sagen varede 
i alt fire år og sluttede i 1985 med 
frifindelse.

1943
Chefredaktør Kaj Dorph-Petersen 
optrådte i TV den 9. november 
som dreven politiker på talerstolen 
i Christiansborg. Indslaget var en 
del af lørdag aftens underhold
nings-program »Smil ... du er på«.

1949
Bankfuldmægtig Niels E. Eick
hoff er afgået ved døden, 56 år. 
Eickhoff var cand, polit og i en 
årrække ansat i Handelsbanken, 
København.

Sognepræst i Ringe i Fyens stift, 
Henning Blauenfeldt, er blevet an
sat til tillige at være provst for 
Ringe provsti.

1950
I Nyt fra Handelsbanken for au
gust skriver journalist Hans V. Bi
schoff om »Vismænd og sandhed«. 
Han mener ikke, at rapporter fra 
Det økonomiske Råds vismænd er 
objektive og uafhængige, men an
ser dem alligevel for at forbedre 
kvaliteten af den økonomiske de
bat.

1955
C.C. Ahnfeldt-Mollerup, Helle
rup, er udnævnt til oberst i Hæren.

1956
Professor Mogens Blichert-Toft 
fyldte den 9. september 1986 50 
år, og Berlingske Tidende bragte i 
den-anledning et portræt af fødse
laren.

1960
Overlæge ved amtssygehuset i

Gentofte, dr. med. Peter Andreas 
Krasilnikoff er beskikket som ho
norarlønnet professor i pædiastri 
ved Københavns Universitet.

Folketingsmedlem for Det konser
vative Folkeparti, godsejer Bernt 
Johan Collet skriver i Berlingske 
Tidendes kronik den 7. september 
om måneskinsarbejde, som han 
mener umuliggør en effektiv øko
nomisk politik.

1962
Berlingske Tidendes kronik den 25. 
august er skrevet af Johan 
Schlüter. Han forfægter det syns
punkt, at den tvangslicens, der er 
blevet fastsat for at modtage ka- 
bel-tv varetager forbrugernes inter
esse, ikke rettighedshavernes.

1964
Henning Slott Jensen deltog i fe
bruar 1986 i »7th International 
Congress on Burn Injuries« i Mel
bourne, Australien, og holdt fore
drag benævnt »Surface oxygen ten
sion measurements in skin biopsies 
evaluated by a range of metabolic 
parameters«. Derefter foredrag i 
samme emnekreds i Brisbane, Au
stralien, og Christchurch, New 
Zealand - støttet af Statens læge
videnskabelige Forskningsråd.

1966
Som chef ØK Thailand er ud
nævnt Henrik de Jonquieres 
(RI966), som ankommer fra Bra
silien, hvor han har været chef for 
ØK’s aktiviteter.

1968
Professor i miljømedicin ved 
Odense Universitet, dr. med Phi
lippe Grandjean efterlyser i en 
kronik i Berlingske Tidende den 
27. oktober en større indsats på det 
forebyggende område i sundheds
væsenet.

Økonoma Anna Elisabeth Jensen og økonomaassistent Ingrid Hjortnæs er 
efter 40 års virke i skolens køkken gået på pension. På billedet ses den nye 
økonoma Susanne Andersen mellem sine to assistenter Kirsten Hansen og 
Henny Olsen.
På Sus er sygeplejerske Mie Sehested ansat til at afløse sygeplejerske 
Ragnhild Normann Jørgensen ved årsskiftet.

1973
Dagbladet Børsen udnævner i en 
artikel den I0. oktober sin politiske 
reporter Christian Brøndum som 
ophavsmand til ordet »Kartoffelku
ren« - den populære betegnelse for 
efterårets regerings-indgreb.

1979
Lars Andersen er pr. I. oktober 
1986 blevet udnævnt til chef for 
boligafdelingen i BILKA Hundige.

Peter Blach er pr. I. oktober 1986 
blevet ansat i LIC Consult A/s, og 
har i sommeren bestået HD (Orga
nisation).

Lars Hjelmsmark er blevet færdig 
som civilingeniør i januar 1985, og 
har siden arbejdet for Schlumber
ger i South Hampton, England.

Michael Sandager Jeppesen har i 
sommeren 1986 bestået HD (Or
ganisation).

Lene Møller blev den I. september 
1985 færdig som sygeplejerske og 
arbejder nu på Rigshospitalets in
tensiv afdeling.

Klaus Qvortrup dimitterede juni 
1985 fra Helsingør Teknikum som 
maskiningeniør med speciale inden 
for plast, og arbejder nu for Stig 
Ravn Ns med produktudvikling.

Rasmus Højlund Rasmussen har 
den 1. november 1986 indgået æg
teskab med Anna Probst. Rasmus 
Højlund Rasmussen blev pr. 1. au
gust 1986 ansat i fa. Scan Test.

Johan Scheel er i sommeren 1986 
blevet færdig med HD (Organisa
tion).
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Reserveret postvæsenet:

Det er Herlovianersamfundets bestyrelse en stor glæde at kunne invitere 
Dem og Deres ledsager til

TROLLE- og RUSFEST
på Herlufsholm Skole

lørdag den 17. januar 1987 kl. 19.00

PROGRAM:
Festmiddag med velkomstdrink, vin ad libitum, kaffe m. cognac. 
Underholdning, dans til levende musik (Same Procedure) og bar.

Jubilar-årgangene 06, 11, 16, 21, 26 og 36 deltager som Samfundets gæster. For øvrige deltagere er prisen kr. 300 
for medlemmer, og kr. 150 for ledsagere. For medlemmer blandt de otte yngste årgange er prisen kr. 150 og 
ledsagere ligeledes kr. 150. For russer og deres ledsagere er prisen kr. 19,86. Der bliver arrangeret bustransport fra 
København med afgang kl. 17.30. Nærmere oplysninger om afgangs-sted og hjemkomst-tider fremsendes efter 
tilmelding. Prisen vil blive opkrævet i bussen. Tilmelding - helst vedlagt check på beløbet - senest tirsdag den 6. 
januar til Herlovianersamfundets kasserer, advokat Jan Trier, Niels Hemmingsensgade 9, 1153 København K. Gør 
venligst opmærksom på, om De er interesseret i bustransport.

Påklædning: 
Smoking/mørkt tøj/festtøj

Alti 
Herlovianerudstyr 
hos

RINGSTEDGADE 2 -NÆSTVED - TELF. 72 03 90
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